
Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 17, 2012: 139-143 

© В.0. Ручка 

139 

УДК 633.854.54:631.53.04 
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УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ НОВИХ СОРТІВ 

ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО СЕЛЕКЦІЇ ІОК АЙСБЕРГ І ОРФЕЙ 

В.О. Ручка 

Інститут олійних культур НААН 

 
У статті представлені результати досліджень по вивченню впливу 
строків сівби та різних норм висіву насіння на продуктивність льону 
олійного сортів Айсберг і Орфей в умовах південного Степу України. 
Найбільшу урожайність в середньому за три роки (1,21т/га) та вихід олії 
з одного гектара (514,4кг) отримана по сорту Орфей у варіанті з нормою 
висіву 4,0млн при першому строкові посіву. 
 

Ключові слова: льон олійний, норма висіву насіння, строк посіву, урожайність, 

вихід олії. 

 

Вступ. Льон олійний – одна з культур, вирощування якої забезпечує 

розширення асортименту рослинних олій в Україні і одночасно, при відповідній 

технології переробки, вирішує питання забезпечення легкої промисловості 

сировиною. 

За декілька останніх років інтерес до культури льону олійного різко 

виріс. Насіння льону стало предметом експорту в деякі зарубіжні країни, значно 

зросли ціни на репродуктивне насіння всередині країни. Сільськогосподарські 

підприємства різних форм власності почали вирощувати олійний льон, а ті що 

вже займалися його вирощуванням значно збільшують площі під цією 

культурою. 

Підвищення попиту на льон олійний обумовило появу нових сортів цієї 

культури. 

З появою у виробництві нових сортів льону олійного виникає 

необхідність встановлення для них оптимальних параметрів основних 

агротехнічних прийомів вирощування. 

Сорти олійного льону Айсберг і Орфей, селекції ІОК, занесені до 

Державного реєстру сортів рослин України, в умовах південного Степу не 

досліджувались. Розробка елементів сортової агротехніки дозволить більш повно 

реалізувати потенціал нових сортів культури.  

В степових районах України швидке висихання поверхневого шару 

ґрунту часто призводить до зниження польової схожості насіння, що негативно 

впливає на подальший розвиток рослин льону. 

В зоні недостатнього зволоження, (південь України) де лімітуючим 

фактором є запаси вологи в орному шарі ґрунту, вибір оптимального строку 

посіву являється одним з основних факторів отримання високого врожаю. 

Правильний вибір норми висіву – важлива умова оптимального 

забезпечення рослин елементами живлення, росту і розвитку, використання 

рослинами свого потенціалу. Від густоти стояння рослин залежить кількість 

вологи, вуглекислоти і світла , якими вони будуть забезпечені протягом усього 

періоду вегетації. У надмірно загущених посівах значна частина рослин формує 

недостатньо виповнене насіння, що призводить до зниження продуктивності. 
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На зріджених посівах урожайність знижується внаслідок неповного 

використання  площі живлення, а також від збільшення забур’яненості посівів. 

При низьких нормах висіву можливе утворення великої кількості 

непродуктивних гілок. При науково-обгрунтованій нормі висіву спостерігається 

найвища продуктивність, що обумовлено повною реалізацією біологічного 

потенціалу льону олійного. 

Метою проведених досліджень є розробка високоефективної технології 

вирощування олійного льону на зерно для збільшення виробництва рослинної 

олії. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження по встановленню 

оптимального строку посіву та норм висіву для сортів льону олійного Айсберг і 

Орфей проводилися у 2006-2008 роках на дослідних полях наукової сівозміни 

Інституту олійних культур.  

Грунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний малопотужний 

важкосуглинковий, з  вмістом гумусу в орному шарі ґрунту 3,5% , рН ґрунтового 

розчину – 6,5-7,0. 

Закладення дослідів та проведення досліджень в них виконували 

відповідно до загальноприйнятих методик. Агротехніка в дослідах – 

загальноприйнята  для південного Степу. Попередник, згідно з агротехнічними 

вимогами в польовій сівозміні – озимина. 

В двофакторному польовому досліді вивчалася залежність урожайності і 

якості насіння від строків посіву та норм висіву. 

Фактор А – строк сівби: 

1. При температурі ґрунту на глибині залягання насіння 4-6 С; 

2. При температурі ґрунту на глибині залягання насіння 6-8 С; 

3. При температурі ґрунту на глибині залягання насіння 8-10 С. 

Фактор В – норма висіву (млн. шт. схожих насіння на 1га): 

1. 3.0; 

2. 4.0; 

3. 5.0. 

Сівбу проводили сівалкою СН-16. Розміщення ділянок – рендомізоване, 

повторність трикратна. При догляді за посівами в фазу «ялинки» 

використовували страховий гербіцид. 

У роки проведення досліджень погодні умови були досить різними. 

За вегетаційний період 2006 року опадів було значно менше ніж 

середньобагаторічні показники. У квітні – 7 мм (середньобагаторічне – 36 мм), 

травень – 35 мм (середньобагаторічне – 42 мм). Температурні показники 

вегетаційного періоду були дещо вищими ніж середньобагаторічні. Таким 

чином, погодні умови 2006 року були не дуже сприятливими для льону олійного.  

2007 рік був дуже посушливим. Внаслідок відсутності істотних опадів за 

осінньо-зимовий період, на час сівби льону, в метровому шарі ґрунту містилося 

лише 62,3мм продуктивної вологи. Через відсутність опадів за період вегетації 

вже на початку червня в метровому шарі ґрунту продуктивної вологи, практично, 

не було.   

У 2008 році на момент посіву у метровому шарі ґрунту було 291,27 мм      

продуктивної вологи і за період вегетації випало 197,8 мм опадів. Такі показники 

близькі до середньобагаторічних. Це забезпечило в подальшому сприятливі 

умови росту і розвитку рослин льону. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. В результаті проведених 

досліджень було встановлено, що строки посіву та норми висіву насіння по-
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різному впливали на ріст, розвиток та продуктивність сортів Айсберг та Орфей, 

як  по варіантах, так і по роках. 

В  умовах  2006  року найбільша  висота  рослин  була  у сорту Орфей при 

третьому строкові посіву з нормою висіву 6,0 млн. шт./га – 58,2 см. 

В умовах 2007  та 2008 років найбільша висота рослин була у сорту 

Орфей при першому строкові сівби з нормою висіву 6,0 млн. шт/га – 26,3 см і 

59,7 см відповідно. Взагалі, по досліду, на всіх строках сівби висота рослин 

збільшувалась зі збільшенням норми висіву.  

Кількість коробочок на рослині є одним з основних елементів 

продуктивності. Як по роках так і по варіантах цей показник істотно змінювався. 

Так, в несприятливому 2007 році він був у межах 5,6-12,7 шт. на одній 

рослині, а у 2006, 2008 більш сприятливих для льону, коливався від 15,5 шт. на 

рослині до 26,7 шт. в залежності від варіанту. За трирічними даними найбільшу 

кількість коробочок  було отримано у варіанті при першому строці посіву з 

нормою висіву 4,0 млн. по обох сортах. При цьому кількість коробочок на 

рослині збільшувалась зі зменшенням норми висіву. 
 

Таблиця 1 

Вплив строків сівби і норми висіву насіння  на урожайність  

льону олійного сортів Айсберг та Орфей по роках 

(2006-2008 рр.) 

Строк 

сівби 

(А) 

Сорт 

(В) 

Норма висіву, 

млн. шт./га 

(С) 

Урожайність, 

т/га 

2006 2007 2008 середнє 

І 

(4-6 ºС) 

Айсберг 

3,0 1,36 0,33 1,65 1,11 

4,0 1,40 0,40 1,71 1,17 

5,0 1,37 0,34 1,66 1,12 

6,0 1,32 0,32 1,64 1,10 

Орфей 

3,0 1,37 0,35 1,66 1,12 

4,0 1,47 0,42 1,74 1,21 

5,0 1,40 0,39 1,68 1,15 

6,0 1,38 0,37 1,65 1,13 

ІІ 

(6-8 ºС) 

Айсберг 

3,0 1,03 0,13 1,42 1,12 

4,0 1,28 0,27 1,59 1,05 

5,0 1,26 0,25 1,56 1,02 

6,0 1,17 0,17 1,46 0,93 

Орфей 

3,0 9,7 0,11 1,41 0,80 

4,0 1,14 0,16 1,57 0,95 

5,0 1,05 0,12 1,48 0,88 

6,0 1,02 0,11 1,44 0,85 

ІІІ 

(8-10 ºС) 

Айсберг 

3,0 1,08 0,11 1,43 0,87 

4,0 1,19 0,14 1,48 0,93 

5,0 1,16 0,12 1,46 0,91 

6,0 1,14 0,11 1,44 0,90 

Орфей 

3,0 1,00 0,07 1,40 0,80 

4,0 1,19 0,10 1,47 0,90 

5,0 1,09 0,09 1,39 0,90 

6,0 1,04 0,08 1,35 0,80 

НІР095, т/га 
А 0,01 0,01 0,20  
В 0,01 0,01 0,16  
С 0,01 0,01 0,23  
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Маса  1000 шт. насінин по досліду у 2006, 2008 роках була в межах від 

6,9 до 7,3 г. У 2007 році, зважаючи на посуху, насіння льону було не досить 

виповненим, тому маса 1000 шт. насінин була в межах 5,2 – 5,7 г. 

За даними результатів досліджень по вивченню впливу строків сівби та 

норм висіву на урожайність сортів льону олійного найбільший урожай насіння 

був отриманий у 2008 році по сорту Орфей – 1,74 т/га при першому строкові 

сівби з нормою висіву 4,0 млн. шт/.га. По сорту Айсберг максимальний урожай 

був у цьому ж варіанті і склав 1,71 тг/а. За несприятливих умов 2007 року 

кращим по урожайності був варіант з нормою висіву 4,0 млн. шт/.га при 

першому строкові  сівби  і  по  сорту Орфей  і  по  сорту  Айсберг  відповідно 

0,42 т/га та 0,40 т/ га. В середньому за три роки досліджень максимальний  

урожай насіння льону олійного був отриманий по сорту Орфей з нормою висіву 

4,0 млн.шт./га при першому строкові сівби – 1,21 т/га,  а  по  сорту Айсберг – 

1,17 т/га в тому ж варіанті. 

Олійність насіння льону, вивчаємих сортів, у 2006 році була в межах 

46,3-48,8%,   а   вихід олії    від 429,9 кг/га до 625,4 кг/га. 

У 2007 році ці показники склали: олійність по досліду в межах 43,1-

44,8%, вихід олії – 31,1 – 163,7 кг/га.  

У 2008 році максимальну олійність було отримано у сорту Айсберг – 

49,3% при першому строкові  з нормою  висіву 4,0 млн. шт./га, а максимальний 

збір олії з гектара отриманий у сорту Орфей – 754 кг/га в тому ж варіанті. 

Висновки. В умовах південного Степу України строки сівби та норми 

висіву суттєво впливали на ріст, розвиток та продуктивність льону олійного 

сортів Айсберг та Орфей. 

Найбільшу урожайність в середньому за три роки (1,21 т/га) та вихід олії 

з одного гектара (514,4 кг) отримана по сорту Орфей у варіанті з нормою висіву 

4,0млн при першому строкові посіву. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН НОВЫХ СОРТОВ ЛЬНА 

МАСЛИЧНОГО СЕЛЕКЦИИ ИМК АЙСБЕРГ И ОРФЕЙ 

 

В.А. Ручка 
 

В статье приведены результаты исследований по изучению влияния 

сроков посева и норм высева на продуктивность и качество семян 

льна масличного сортов Айсберг и Орфей.в условиях юга Степи 

Украины. Наибольшую урожайность в среднем за три года (1,21 т/га) 

и выход масла с одного гектара (514,4 кг) получен у сорта Орфей в 

варианте с нормой высева 4,0 млн. шт/га при первом сроке сева. 
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INFLUENCE OF SOWING DATE AND SEED RATES ON CROP 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF SEEDS OF NEW OIL FLEX  AISBERG 

AND ORFEJ VARIETIES 

 

V.A. Ruchka 

 
In the article the presented results of researches are on the study of 
influence of terms of sowing and different norms of sowing of seed on the 
productivity of flax oily of sorts Iceberg and Orpheus in the conditions of 
Sonth Steppe of Ukraine. Most productivity on the average for three years 
(1,21 t/ga) and output of butter from one hectare (514,4 kg) got on a sort 
Orpheus in a variant with the norm of sowing of 4,0mln at the first urgent 
sowing. 
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